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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسد پور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

1 

 نمره ( 7الف ( قلمرو زبانی  ) 

  ديسیرا بنو ریواژگان مشخص شده ز یمعن

 بس به جاست یكردند كه تخلص قیصدا تصد كیحضار  همهالف(

 كرديها م داديب يد يسورت سرماب(

 بر آن ضماد كردند كافورپ(

 .ارزشمند تورا باز گو كند يایسجا ایگفتن مانده است كه بتواند عشق مرا  يبرا يچه حرف تازه ا ت(

 آخته است يريدستان من شمش يخنده تو برا رایز بخندث(

1 

2 

 .كدام واژه ها نادرست است يمعنا

   اكناف : اطراف             وری. زهيحل/                   ییتوانا:سرحد                         يسرافراز: مباهات

 آهسته يصدا :رينف        خانهيم:خانه خمار

075 

3 

 .درست است ییكدام واژه داخل كمانك از نظر امال ریو عبارات ز اتياز اب كیدر هر

 بزرگ بود بیشاگرد ) حوزه     حوضه( اد نی(برجسته ترالف

 ییايب( نتوان ) شبه      شبح ( تو گفتن كه تو در وهم ن 

 ) قدغن     غدقن ( كرده.بيطب دیيو بگو یبه ناخوش دي( خودتان را بزنپ

 تنگ ) خوار    خار( است اگر بگذرم نیت( از

175 

5 
 .ديكن دايرا پ ییغلط امال ریگروه كلمات ز انياز م

 سفره:خوان                   بلند   :باسق                     ارقند     ريش          دم     دهيو سپ صباح
025 

4 
 .ندارد ییامال تيكدام واژه اهم ریدر كلمات ز

 دهيتاق خم                           لسانيط                                دیمكا                             غیچر
025 

6 

 (نمره  5دستور) 

 . ديسیو نوع آن را بنو ديكن دايوابسته وابسته را پ ریدر عبارت ز

 میيمايده فرسخ راه را بپ ستیبا یناچار م

075 

7 
 كدام واژه درست است؟ ریدر باره زمان فعل عبارت ز

 (يمضارع اخبار    یافرازد ) مضارع التزام یبرم
075 

 075 ؟ستيچ"ورم   كافور  "كلمه  نقش"تا درد و ورم فرو نشبند     كافور برآن ضماد كردند  "تيدر ب 9

 075 .ديسیواژه حذف است؟ نوع آن را بنو كدام  "دار من و تو  نهیيدر دشت آ ديامروز خورش"    تيدر ب 8

11 

 .ديمشخص كن رینوع واو عطف و ربط را در عبارت ز

ال و تابستان وص میصبرانه جشم به راهش بود یدم بهار ب نيكه هرسال از نخست يبود لحظه ا يزيو شورانگ زیعز لحظه

 آمد یو مهربان م دبخشيام

075 

11 

 :".از روزگاران گذشته دارد  تیكهن روم حكا يوارهاید" با توحه به عبارت 

 .ديرا مشخص كن یگروه اسم ني( هسته نخستالف

 ( كدام واژه نقش متمم داردب

075 

12 

مند ارزش ياینوشتن / كه بتواند عشق مرا تا سجا يبرا يجه خبر تازه ا ایگفتن مانده است  يبرا يحرف تازه ا چه”در شعر 

 :"تو را باز گو كند 

 مفعول ها را مشخص كنيد.ب(  ؟                       ( چند مفعول وجود دارد   الف

1 

 0725 ؟يعاد ایاست  یبالغ وهيش"كاو نشود غرقه به خون بهر وطن .... يجامه ا"مصراع  13
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسد پور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

 075 چند جمله است؟ "ستيآنكه چون تو پاک ن ي.....تو بمان ا ستيروزها گر رفت گو رو باک ن " تيب 15

14 

                                                                                                                                                                نمره(4) یقلمرو ادب

 1ديخص كنشكلمات سجع را م ریدر عبارت ز

 نخل باسق گشته تشيبه ترب ییشده و تخم خرما قیبه قدرت او شهد فا یتاك عصاره

075 

16 
 .ديكن یرا معن ییعبارات كنا

 بود یبرود.همگنان را خون گرم يحلقه به گوش ار ننواز بنده
075 

17 

 نمره 1اند  دهیآفر يا هیمشخص شده چه آرا يواژه ها ریز يها تيدر ب

 كردن مرغان جهان   آن چه بودند آشكارا و نهان یمجمعالف(

  هنيم يسجودم ا يتو بود روي سو به    دارياگر خوابم اگرب اريمستم اگر هش اگرب(

 .هاست  اوشيخون داغ سهراب و س سيهاست خ یبخت رهيت ميگل نیاپ(

 رايگرم...آنكه سكوتش ساكت و گ شیگرم نا شینقال آن صدا مردت(

1 

19 

 .گروه ب ارتباط دارند  يها هیاز آرا كیگروه الف با كدام  يعبارتها

 مجازالف(                                                     منتشا مانند دردستش            یچوبدستالف(

 تشبيه ب(                                                       هنيم يا هنينام تو رود و نبودم م يفداب(

 پ( كنایه                               پ(مر زبان را مشتري جز گوش نيست                                

 صيتشخت(                                                                          دميچشم پوش هيعدل یترق ت(

1 

18 

 حفظ شعر 

 ديسیرا بنو ریز تيمصراع دوم ب

 فراتر است........................ ی(حسن شهادت از همه حسنالف

 ديرا با كلمه مناسب پر كن یخال يجا

 (لبخند گاهگاهت ...... ستاره باران   الف

 صبح و ....... وندينگاهت پ نهیيب(  آ 

 .ديكامل كنابيات زیر را 

 .........................................................به هر ماتم... يهر مجلس به هر زندان به هرشاد بهپ 

 برون ز چاه دیاين جيبگو كه ه وسف.......................................................ی..............................

2 

21 

                                                                                                                                                              نمره( 9) يقلمرو فكر                                                                        

 ؟ستيچ ریز تيدر ب" چيدر پ چيراه پ"قصود از الف (م

 چيدگر ه دیبا یمرا لطف تو م     چيدر پ چيپ ديام نیراه ا به

 ست؟يچ "دیگنج مروار "منظور از ری(در شعر زب

 او گم شد دیگنج مروار ديبود    كان كل دیبار شا نينخست نیا

 .ديسیگردد. را بنو  یكه از شست رفته باز نم يري( مفهوم مصراع چو تپ

 ست؟يپرخون چمنظور از راه   ".كنديعشق مجنون م يقصه ها   .كنديراه پرخون م ثیحد ین " تي( در بت

 ست؟يچ "خدا حضور دارد. ریدر كو" ي(منظور جمله ث

  ست؟يننهد منظور و مفهوم قسمت مشخص شده چ يگری(عشق آتش است هرجا كه باشد حز او رخت دج

3 

21 

  ست؟يچ ریمفهوم مشترک سروده و عبارت ز

 ي برباپا یره م /   دگر يشهرتو درجا/      ییدانا یبرلب تلخ/  ییبایز يكاسه  ها كف درالف (

 آمد یچشم هارامنتظر گذاشت وبه ده رودارشهررارهاكردويشهرراوگب( 

زان سبب افتان  ی(گفت مست3يزدن سنگ را بر سبو دی(بودببا2( پهلوان هفت خوان اكنون طعمه دام و دهان خوان هشتم  ب

 ستيگفت جرم راه رفتن ن يرويم زانيو خ

075 
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 3تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسد پور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد(سوًاالت )پاسخ نامه  ردیف

22 

                                                                                                       معنی عبارت هاي زیر را به زبان ساده بنویسيد .                                                                                  

 بود   هفت خوان اكنون طعمه دام و دهان خوان هشتم ( پهلوانالف 

 يزدن سنگ را بر سبو دی( بباب 

 ستيگفت جرم راه رفتن ن يرويم زانيزان سبب افتان و خ ی(گفت مستپ

 شدند انیشدند بر آن چهر خندانش گر انی(سراسر همه دشت برت

 گرفت دوباره با سرعت دوید .ث ( به جلو نگاه می كرد تا چشم كار می كرد هيچكس دیده نمی شد نفس 

3 

23 
 ؟.كندی م هيرا تو ص یچه مفهوم ریبارت زع

 ".نیآفر ای يبه سپاسگزار یگونه چشم داشت جيه یآموختم كه سراسر كرامت باشم ب عتيمن از طب رانايت "
075 

25 

 با توجه به سروده زیر به پرسشها پاسخ دهيد .  

 مرد و نامرد است نيمهر و ك اريع نی/ استيقصه درد است/ شعر ن يقصه آز نیقصه است ا

 .ستين یهمچون پوچ عال جي/ ه ستين یو شعر محض خوب و خال اريع یب 

 ست؟يچ "قصه درد "( منظور ازالف

 داند؟ ی( چرا شاعر سروده خود را شعر نمب

 داشته باشد؟ یژگیچه و دیبا ی( به نظر شاعر شعر واقعپ

 

1 
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : علوم وفنون  امتحان نهایی درس:سؤاالت 

 1تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 اسد پور  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

 1 تيز و برنده  –خصلت ها  –پماد یا مرهم  –شدت  –حاضران  1

 075 نفير فریاد بلند  2

 175 خوار -قدغن-شبه–حوزه  3

 025 شيرارغند  5

 025 مكاید  4

 075 مميز  -فرسخ 6

 075 مضارع اخباري  7

 075 كافور مفعول/ ورم : معطوف  9

 075 فعل است به قرینه معنوي 8

 075 عزیز و شور انگيز واو عطف ....بودیم و تابستان وصال .......واو ربط  11

 075 روزگاران  –دیوار  11

 1 دو مفعول / مرا / سجایاي ارزشمند تو را  12

 0725 شيوه  بالغی  13

 075 جمله  7 15

 075 باسق –فایق  14

 075 حلقه به گوس .. مطيع و فرمانبر    خون گرم ... صميمی  16

 1 حساميزي  -كنایه   –جناس  –تضاد  17

 1 كنایه   (مجاز    ت (تشخيص     پ  (تشبيه   ب( الف  19

18 

 اي محسن شهيد من    اي حسن بی گناه  ( الف

 ساحل  –صبح  ( ب

 به هر حالت كه بودم با تو بودم ميهن اي ميهن من  ( پ

 ترسم تورا ببيند و شرمندگی كشد  ( پ

2 

21 

 راه عشق    (الف

 لبخند    ( ب 

 فرصت و امكان  یك عمل از دست رفته  ( پ 

 سختی هاي راه عشق  (ت

 خدا همه جا هست  –عالم محضر خداست  (ث

 به كسی اجازه اقامت نمی دهد  (ج

3 

 075 توجه نكردن به ظاهر و منطق و توجه به احساس و دور شدن از معيارهاي مردم 21

 3 نظر صایب همكاران محترم  22

 075 بدون انتظار و توقع از كسی    بخشندگی كردن  23

25 

 قصد مكر و فریب و حيله  –ناجوانمردانه كشته شدن رستم   (الف

 زیرا وظيفه اي فراتر از شعر براي سروده ي خود قایل است (ب

 جوان مردان .و ناجوان مردان را از هم جدا كند  –شعر واقعی باید محتوا داشت باشد ( پ 

1 

 


